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EDIÇÃO 36 setembro 2021

VACINÔMETRO BRASIL
*Porcentagem de vacinação até 26/09*

População vacinada: 69.61% 
(recebeu ao menos 1 dose)

População totalmente vacinada: 40.23% 
(recebeu as 2 doses)

Fonte: Agência Brasil 

Ministro anuncia dose de reforço para
profissionais de saúde

 
Aplicação extra ocorrerá a partir de seis meses da imunização

completa
 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-09/ministro-anuncia-dose-de-reforco-para-profissionais-de-saude
https://www.cavitalbrazil.com.br
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SOCIEDADE

Fonte: BBC

Fonte: EL PAÍS

Fonte: CARTA CAPITAL

Manifestantes sem-teto ocupam prédio da
Bolsa de Valores contra Bolsonaro

O MTST levou cartazes contra a alta de lucros de empresários em
meio ao aumento da fome e da pobreza.

A zona que define os direitos de exploração e uso dos recursos
marinhos pode ser afetada. Também há questões sobre as

consequências para as mais de 350 propriedades e fazendas
afetadas pela lava.

Por que os EUA estão passando pela "maior
transferência de renda entre gerações" da história

Entre 2018 e 2042, estima-se que cerca de US$70 trilhões mudarão de
mãos no país, conforme o enorme patrimônio acumulado pelos "baby

boomers" é passado para seus herdeiros.

Fonte: EL PAÍS

EUA permitirão a entrada de viajantes vacinados
do Brasil e da Europa a partir de novembro

A nova política de viagens vai acabar com as restrições impostas 18
meses atrás, durante a administração Donald Trump. Não foi

esclarecido que vacinas serão aceitas.

De quem é a terra criada pelo vulcão de La Palma?

https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-09-23/de-quem-e-a-terra-criada-pelo-vulcao-de-la-palma.html
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/manifestantes-sem-teto-ocupam-predio-da-bolsa-de-valores-contra-bolsonaro/
https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-09-20/eua-permitirao-a-entrada-de-viajantes-vacinados-do-brasil-e-da-europa-a-partir-de-novembro.html
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58545770


Política e internacional 
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Fonte: El País Fonte: UOL

Fonte: El País 

Fonte: G1

COVID-19: FARMACÊUTICAS TÊM DEIXADO PAÍSES POBRES SEM
VACINAS, APONTA RELATÓRIO DA ANISTIA INTERNACIONAL

Novo relatório mostra que as principais empresas farmacêuticas de vacinas para a Covid-19 estão
causando uma crise de direitos humanos sem precedentes ao priorizarem países ricos. Menos de 1%

das pessoas em países de baixa renda estão totalmente vacinadas.

Fonte: Anistia Internacional 

China intensifica campanha contra criptomoedas e coloca
prática financeira na ilegalidade

Banco central chinês declarou ilegais as transações, a mineração e até a publicidade desse dinheiro
digital, cujo valor despencou após o anúncio

Prevent Senior, em busca do
macabro milagre da cura pela

cloroquina que alimentou Bolsonaro
Operadora de saúde é acusada de maquiar

mortes por covid-19, distribuir kits de
tratamento precoce e fazer pesquisa sem
consentimento de pacientes, em sintonia
com o ‘gabinete paralelo’ do presidente

Resultado da eleição na
Alemanha é péssima

notícia para Bolsonaro 

OAB pede ao Supremo que obrigue governo a adotar medidas
de combate à fome

Entidade argumenta que 10% da população passa fome e que cenário é 'grave'. Ação pede medidas
como auxílio emergencial de R$ 600 e retomada do Conselho de Segurança Alimentar.

https://anistia.org.br/informe/covid-19-farmaceuticas-tem-deixado-paises-pobres-sem-vacinas-aponta-relatorio-da-anistia-internacional/
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-09-24/china-intensifica-campanha-contra-criptomoedas-e-coloca-pratica-financeira-na-ilegalidade.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-23/prevent-senior-em-busca-do-macabro-milagre-da-cura-pela-cloroquina-que-alimentou-bolsonaro.html
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/09/27/resultado-da-eleicao-na-alemanha-e-pessima-noticia-para-bolsonaro.htm
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/09/27/oab-pede-ao-supremo-que-obrigue-governo-a-adotar-medidas-de-combate-a-fome.ghtml
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Saúde 

Fonte:CNN 

Fonte: UOL

Fonte: CNN

Fonte: G1 

Cobertura vacinal de doenças
erradicadas baixa ao nível da década

de 1980
Especialistas alertam para os perigos do retorno de doenças como sarampo e poliomielite, que

podem deixar sequelas e até mesmo levar à morte

Pandemia causou maior redução da expectativa de vida
desde a Segunda Guerra Mundial

Estudo da Universidade de Oxford mostra queda em 27 dos 29 países analisados; maior declínio foi
entre homens nos EUA, que viram a expectativa de vida cair 2,2 anos em relação a 2019

Covid no Brasil: por que últimos dias de setembro são
decisivos para futuro da pandemia..

Pfizer começa testes clínicos de comprimido contra a Covid-19

Companhia iniciou o desenvolvimento do medicamento em março de 2020. Testes
serão com pessoas que tiveram contato com o vírus ou que já apresentam os

primeiros sinais da infecção

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cobertura-vacinal-de-doencas-erradicadas-baixa-ao-nivel-da-decada-de-1980/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2021/09/27/covid-no-brasil-por-que-ultimos-dias-de-setembro-sao-decisivos.htm
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/09/27/pfizer-comeca-testes-clinicos-de-comprimido-antiviral-contra-a-covid-19.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pandemia-causou-maior-reducao-da-expectativa-de-vida-desde-a-segunda-guerra-mundial/
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Economia e meio ambiente 

Fonte: EL PAÍS

Evergrande cai quase 12% na Bolsa por conta da
incerteza quanto ao pagamento de seus títulos

A gigante imobiliária não pagou os juros, no valor de 83,5 bilhões de
dólares e com vencimento quinta-feira, sobre um título offshore.

Fonte: EL PÁIS

Renda média do trabalho
encolhe e é a menor desde 2017

Desemprego elevado, aumento do
trabalho por conta própria e

subocupação recorde têm reduzido
salários de admissão e dificultado o

orçamento das famílias.

Fonte: G1

Pasta comandada por Paulo Guedes pressiona o Ibama a afrouxar uma
série de normas de proteção sob o argumento de facilitar negócios, a
partir de conversas com empresas do Movimento Brasil Competitivo.

As imagens de animais que lutam pela
vida em meio a incêndios no Pantanal

Os animais têm enfrentado, novamente, uma luta
pela vida no Pantanal. Além dos incêndios no

bioma, eles também precisam sobreviver a uma
seca intensa na região. Os bichos passam por
problemas para encontrar alimentos, sofrem

com a perda de habitat e têm dificuldades para
conseguir água.

Fonte: BBC

OMS define como "perigosos" os
níveis de poluição do ar que eram
considerados seguros até agora
Entidade atualiza os padrões de qualidade

do ar pela primeira vez em 15 anos,
intensificando a pressão para que os países

combatam o problema.

Fonte: EL PAÍS

Fonte: CNN

Gasolina sobe pela 8ª semana
seguida nos postos e já muda

hábito do consumidor

Valor do litro da gasolina segue
acima dos R$6; etanol também

aumentou.

Ministério de Economia se une aos esforços do Governo para
"passar a boiada" sobre regras ambientais

https://brasil.elpais.com/economia/2021-09-25/evergrande-cai-quase-12-na-bolsa-por-conta-da-incerteza-quanto-ao-pagamento-de-seus-titulos.html
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/24/renda-media-do-trabalho-encolhe-e-e-a-menor-desde-2017.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/gasolina-sobe-pela-8a-semana-seguida-nos-postos-e-ja-muda-habito-do-consumidor/
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-24/ministerio-da-economia-se-une-aos-esforcos-do-governo-para-passar-a-boiada-sobre-regras-ambientais.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-09-22/oms-define-como-perigosos-os-niveis-de-poluicao-do-ar-que-eram-considerados-seguros-ate-agora.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58564851

